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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA
2019. október 13-án helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket választanak országszerte, így
Balatonakaliban is. A településen a képviselő-testület a polgármesterből és 4 fő
képviselőből áll. A községben a jelöltek
a következők:
Polgármesteri tisztségre:
Koncz Imre – független
Képviselői tisztségre (a szavazólapon
lévő sorrendben):
Tóth László – független
Dr. Palásthy Julianna – független
Czaun Zsolt Gábor – független
Horváth Anett – független
A szavazás napján a választópolgár
személyesen a Petőfi utca 2. szám alatti
Művelődési Ház szavazóhelyiségében
szavazhat.
Szavazni csak a személyazonosság
igazolása után lehet, az alábbi érvényes
igazolvány(ok) bemutatásával:
1. Lakcímigazolvány és – személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy
vezetői engedély vagy
2. A lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Helyi Választási Iroda
k
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonakali Község Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot a balatonakali állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére
a 2019/2020. tanév II. és a 2020/2021.
tanév I. félévére.
„A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B típusú” pályázatra a balatonakali

állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek, és a
2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020/2021. tanévben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és a tanulmányaikat a
2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.
Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy
főre jutó jövedelem ne haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250%-át, azaz 71.250 Ft-ot. Nem igényelhetnek ösztöndíjat:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói;
– a doktori (PhD) képzésben résztvevők;
– a külföldi intézménnyel hallgatói
jogviszonyban állók.
Az önkormányzat 2019. december
5-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat,
a döntésről 2019. december 9-ig értesíti
a pályázókat.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete
legkorábban: 2020. március.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által
kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (A
típus esetén).
2. Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolata.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
4. Igazolás az egy háztartásban élők
számáról.
5. Közös háztartásban élő tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolás.
6. A pályázó szociális rászorultsága

igazolására az alábbiakat kell csatolni:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 2019. szeptembert
megelőző 6 havi (2019. 03. 01.–08.
31-ig) nettó jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást;
b) egyéb jövedelmeknél (pl.: vállalkozók, munkanélküliek esetén) pedig
a 2019. szeptembert megelőző 12 havi
jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást, 2018. évről adóbevallást;
c) tanulmányi eredménye (pl.: köztársasági, tehetséges diáknak járó ösztöndíj
stb.), és más jogcímen megítélt ösztöndíj
havi mértékét igazoló dokumentumokat.
Pályázni a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon történt, előzetes regisztráció után a személyes és pályázati adatok feltöltésével
lehetséges. Korábbi pályázati évben
regisztráltak a már meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.
A kinyomtatott pályázatot a
Polgármesteri Hivatalban a pályázó által
aláírva, 1 példányban, a mellékletekkel
együtt kell benyújtani. Pályázati anyagok hiánypótlására a benyújtási határidőn túl lehetőség nincs!
Figyelem! A hiányos mellékletekkel benyújtott pályázat érvénytelen, a
bírálatban nem vesz részt! A pályázat
benyújtási határideje: 2019. november 5.
Balatonakali Község
Önkormányzata
k
Települési tüzelő
támogatás
A szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II. 27.) számú helyi rendelet 12. §-a
alapján a rászorulók részére a téli fűtés
biztosításához, természetbeni ellátás formájában ingyenesen tűzifa vagy szén
adható. Az a személy részesíthető e
támogatásban, akinek háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át
(71.250 Ft), egyszemélyes háztartás esetén 300%- át (85.500 Ft), és ha a lakása
fával vagy szénnel fűthető.
A támogatás mértéke háztartásonként
legfeljebb 2 m3 tűzifa, vagy 4 q szén,
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alkalmanként. A támogatás a fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 m3
tűzifa, vagy 10 q szén formájában biztosítható.
A Belügyminisztérium által támogatott, kiosztható tűzifamennyiség megérkezett az Önkormányzathoz. A szociális
célú tűzifa igényeket kérjük, január 15-ig
leadni a Hivatalban.
k
Pályázati híreink
Önkormányzatunk a Magyar Falu
program keretében a közelmúltban az
alábbi pályázatokat nyújtotta be:
– Balatonakali Köztemető ravatalozójának teljes felújítása – 30 M Ft támogatási igény- 2019. 09. 02-án benyújtva
Balatonakali település három évtizede vette át a temető üzemeltetését az
egyháztól. Jelenleg a településen élő
és üdülő lakosok, valamennyi felekezetéhez tartozók számára biztosít méltó
köztemetői szolgáltatást. A temetőhöz
tartozó leromlott állapotú ravatalozó felújítását tervezzük. A felújítás során tetőhéjazatot cserélünk, teljes belső és külső
munkálatok megvalósítását, nyílászárók
cseréjét, gépészet és villamos rendszer
korszerűsítését tervezzük.
– Balatonakali Strand utca – felújítása 24.676.859 Ft támogatási igény –
2019. 08. 30-án benyújtva
Balatonakali egy 701 lelkes település,
melynek életében mindent meghatározó
tényező a turizmus. A projekt keretében
a kizárólagos tulajdonában lévő, itt élők
és turisták által egyaránt sokat használt
Strand utca és a hozzá közvetlenül csatlakozó, ugyanezen az ingatlanon található, közhasználatú parkoló felújítását
tervezzük.
k
LAKOSSÁGI ÉS SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
2019. október 16. és 2020. áprilisi
14. között pénteki napokon történik a
lakossági szemétszállítás a településen,
tehát az első pénteki szemétszállítási nap
október 18-ra esik.
Szelektív hulladékszállítás: minden
hónap harmadik keddjén. Ennek értelmében az idén: október 15. november
19., december 17. A szolgáltatási területen a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként a
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
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Nonprofit Kft. honlapján a „hulladékszállítási menetrend” menüpont alatt
megtekinthető.
k
A helyi környezet
védelméről,
a közterületek
és ingatlanok rendjéről –
aktuális információk
Forrás: Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006.
(VII. 05.) rendelete Kerti hulladékok
nyílttéri égetése
(1) A levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre jutása érdekében
a kerti hulladékot elsősorban komposztálni szükséges vagy beszántani/beásni a
termőhelyen.
Kisebb mennyiség esetében a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedényzetben is elhelyezhető. A
komposztáló helyet úgy kell kialakítani,
hogy a szomszédos ingatlanok lakóit a
szaghatás ne zavarja.
(2) Kerti hulladéknak minősül: a
falomb, kaszált fű, nyesedék (venyige,
faágak), egyéb növényi maradványok.
(3) Égetéssel történő megsemmisítés
során avart és kerti hulladékot csak jól
kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni
úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, ne veszélyeztesse,
az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ill. ipari eredetű hulladékot (pl. pvc, gumi, műanyag,
vegyszer, festék, veszélyes hulladék).
(4) Tüzet gyújtani és égetni száraz,
ködös és szeles időben tilos. A tartós
füstölés nem megengedett. A hulladékot
nyers, vizes állapotban égetni, az égést
gázolajjal, egyéb szénhidrogénnel elősegíteni mindenkor tilos.
(5) Az égetés szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó
felügyelete mellett történhet, október
1-től május 15-ig, – vasárnap kivételével
– 10 és 16 óra között.
(6) Az égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. A tüzelés színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket,
oltóanyagot kell készenlétben tartani,
hogy a tűz terjedése megakadályozható,
veszély esetén azonnal eloltható legyen.
Az égetést végző személy a tűzrakóhely
oltásáról az égetést befejezően köteles
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gondoskodni. A tüzet őrizetlenül hagyni
nem szabad.
(7) A Balaton-parton vagy egyéb náddal benőtt helyeken külön jogszabályban
meghatározott módon szabad nádégetést
végezni.
(8) Hatóságilag elrendelt általános
tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.
A háztartási légszennyezésre vonatkozó szabályok:
1. Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelőanyag,
ill. a kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő
fahulladék égetése végezhető.
2. A fűtőberendezésben egészségre
káros égésterméket kibocsátó anyagot
(különösen ipari hulladék, műanyag,
gumi, vegyszer, festék, rongy stb.) égetni tilos.
3. A háztartási energiatermelő berendezésekben csak vegyileg kezeletlen
tűzifa, szén, gáz, fűtőolaj égethető el.
k
TELEPÜLÉSÜNK KÖZÖSSÉGI
MUNKÁJÉRT ELISMERÉS
Balatonakali Község Önkormányzata
augusztus 20-i műsora keretében minden
évben méltatja, és szerény ajándékkal
jutalmazza azon személyeket, akik településünk életében közösségi munkájukkal különösen sokat tesznek, tettek.
Idén, megragadva az alkalmat, hogy
a kövendiekkel együtt Székely Miklós is
településünkre látogatott, a helyi nyilvánosság előtt Koncz Imre szívből köszöntötte, és a kövendi testvértelepülési
kapcsolat alakításában való érdemeire
reflektálva, közösségi szolgálatát megköszönte, jutalmazta.
Ezen a napon a helyi sportegyesületben, a focicsapatunk szervezésében
végzett kiemelkedő munkájáért Tóth
Gyula is elismerést vett át, csakúgy,
mint a Balatonakaliért Támogatási
Közalapítvány is; mely szervezet közel
25 millió forintos programokra szánható
pályázati dotációval, és a vele járó sok
munkával tette többé az elmúlt két év és
még az idei esztendő rendezvényeinek
sokaságát, költségkeretét.
Valamennyiük munkáját tisztelettel
köszönjük.
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Erdélyi testvértelepülésünk immár rendszeressé vált kétévenkénti látogatására idén
augusztus 18-21 között került sor. A kövendiek – végre – most valóban jó időt fogtak ki,
hiszen az ünnepi és szórakoztató programok
mellett igazi balatoni strandolásban is lehetett részük. Örömmel és szeretettel fogadtuk
barátainkat, és találkozásunknak megindító
pillanataira sokáig emlékezni fogunk. Egyik
ilyen pillanatot – nem véletlenül – Székely
Miklós unitárius lelkész úr (felesége által
felolvasott) köszöntője váltotta ki, amelyet
változtatás nélkül ezúton teszünk közzé.
Kedves Balatonakali testvéreim, drága
kövendi népem!
Az idő végtelenségének homokóráján egy
évtized isteni számítás szerint csak porszemnyi gondolat, de emberi léptékkel mérve már
a múlt és jövő összefonódásának lehetősége,
ami megtörtént és ami megtörténhet. Milyen
rövid az idő és mennyi kihívást rejteget az
élet. És a homokóra homokja csak egyre hull
és hull, és mi csatázunk vadul, mert valamit
meg akarunk ragadni a nekünk adott pillanatból. Megragadni és átadni a következő
percnek, hogy aztán az a másikba mentse át,
mert a homokórát nem lehet megfordítani,
azonban még megvan annak lehetősége, hogy
amíg végleg eltakarodnának a porszemnyi
emlékek, azokból erőt merítsünk és építkezzünk.
Ezt teszem én is, amikor az úrnak 2006-ik
évének rám osztott porszemeit morzsolgatom lelki szemeim előtt. Azért ez a dátum,
mert minden igyekezetemmel és hiúságommal meg akarom hosszabbítani a lényegében
végtelen, de számunkra véges időt. Általában
születésnapokat szoktak ünnepelni, de én vettem azt a bátorságot, hogy most ez alakommal a fogantatástól kezdődően kezdjem meg,
és éljem át azokat a pillanatokat, melyek
gazdag évekké értek meg.
Látom a homokóra üvegfalán keresztül,
ahogyan Valentini Attila szólt, Kiss Zoltán
kapcsolatot keresett, Királyhegyi Ottilia válaszát morzsolgatom ujjaim között, nézem a
térképet és szólok Kanyaró Pálnak, mintha
eltévedtünk volna hiszen régebbi világból
cseppentünk ide. Vajon hogy fogadnak, kell-e
a szegényebb rokon? És igen. Látom már a
felénk nyújtott kezet, hogy nem a kapuba
kellett ácsorogni, hanem mint otthon a belső
szobába tessékelnek be. Krajczék mondják,
kívánhatunk bármit, és mindenki akikkel
akkor találkoztunk, mintha már ismertek volna. Na de mi is történt, por ment a szemünk-
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Testvéri látogatás
be? Hiszen sírunk mi, a nagydarab emberek,
mert annyi szeretetet már mi is csak így
tudunk elviselni.
A pincébe voltunk, de akkor a Fék pincéjében megéreztük, nem hiába énekeltük
Kölcsey sorait elbújva valamikor otthon a
pincékben:
„Szánd meg Isten a magyart, Kit vészek
hányának, Nyújts feléje védő kart, Tengerén
kínjának. Balsors akit régen tép, hozz rá
víg esztendőt. Megbűnhődte már e nép, A
múltat s jövendőt”, nem hiába, mert a haza
a magasban van. Megtörölgetem egy kicsit
a homokórát, talán szemem homályos valamitől, és nem a szemüvegem? Igen most
már jobban látom sorban, ahogyan Éva néni
mosolyog, Ottilia csattogtatja fényképezőgépét, Kemendy szólásra emelkedik, Béla
fenyegetőzik, ha nem eszünk, nem enged el,
s közben valami hatalmas nyugalom szállja
meg a lelkem. Itthon vagyunk. Megérkeztünk
Pannóniába. Juliánus barát keletre kereste a
testvéreket. Mi nyugaton találtuk meg.
Aztán mi is állunk a kövendi templom
előtt, szólnak a harangok és Eszter csodálatos
hangja velük zengi, hogy értünk szólnak.
Mintha megnedvesedtek volna a homokszemek és lassabban pergenek, vagy a szemek?,
nem tudom, de a krónikás mindenképpen a
helyzet magaslatán állva megállította az időt,
hogy majd évek múlva is láthassuk, érezhessük milyen jó, milyen nagyon, nagyon jó
szeretni.
Már össze is mosódnak az évek, mert ezek
a fránya homokszemek annyira meglódultak,
de egy biztos mindenik lehullásával, ahogyan
az alsó tégelyben növekedik a halom, úgy
a mi lelkünk is mind gazdagabb és gazdagabb lesz. Filozófiai áramlatoktól függetlenül
tanuljuk meg egymástól, hogy minél többet
áldozunk, annál többek vagyunk. A jézusi
életeszmény is már elviselhetőbb és érthetőbb
lesz, hiszen a kétmérföldnyi példázat kitágul többszörösére, mert belső kényszer teszi
azt megvalósíthatóvá. Boldogságot lelünk a
sírásban is, ha másokat vigasztalhatunk és
egymás tiszta szívében Istent megláthatjuk.
Ezek mind-mind olyan ajándékok voltak,
amelyek nélkül szegényebben hulltak volna a
homokszemek, és láss csodát, a rájuk tapadó
emlékképek még mintha meg is lassították
volna száguldásukat. Nem kellett ehhez semmi természetfeletti csak valami természetes,
egyszerű, mint amikor Isten megteremtett
és azt mondta rá teremtői egyszerűséggel,
hogy: JÓ.
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Nos, ez a jóság jellemezte találkozásaink
értékét. Ehhez járultak hozzá az évek folyamán az idő homokszemeit meggazdagító
olyan családok, mint a Krajczok, Hudákok,
Tóthok, Királyhegyiek, Kemendyek, Andók,
Biczók, Hegedűsök, Horváthok, Kissek,
Konczok, Maghultok, Némethek, Nyékik,
Osváthok, Palásthyak, Nagyok, Szabók,
Sárffik, Vargák..., másfelől pedig a Nagyok,
Kissek, Szabók, Demények, Pethők, Szászok,
Egeiek, Máték, Egrik, Gnandtok, Rettegik,
Bölönyik, Valentinik, Jobbágyok, Csépek,
Kardosok, Barthák, Barduczok.
Mennyivel termékenyebb minden elszaladt nap, hónap, év, ha a percek áldott állapotukban a jövőt hordozzák. De jövőt sem a
jelen, sem a múlt nélkül nem lehet építeni. A
voltak határozzák meg a letteket és a lettek
az ígérteket, amikor nem az idő múlását,
hanem a jövendő megérkezését látják a szegletkőt letevők. Ilyen felismerés alkalmával
sóhajt felszabadultan az idő rohanó szekerébe
kapaszkodó ember. Íme nem volt hiábavaló
lassítani a rohanást, értéket keresve, találva,
átadva. Nekem is egy percre megállt az idő,
amikor betegágyamon feküdve feleségem
örömkönnyes szemmel közölte a köztársasági
elnök arany érdemrend keresztes kitüntetésemet. És akár hiszik akár nem, akkor nem
magamért örültem, hanem azokért, akikért
kaptam, és akikért rám nézett a gondviselő
Isten.
Mert... az én nevemnek betűiben a tiétek
is benne van s ezért ez a kitüntetés, amit
az Anyaország adományozott, nem csak az
enyém, hanem az akaliaké, a kövendieké és
végül de nem utolsó sorban a feleségemé, aki
nélkül nem sikerült volna néha úgy élni és
dolgozni, hogy az idő rostáján fennmaradjanak az értékek. HÁLA Neked.
És ha majd lejár az idő és betelik homokórám, amikor az örökkévalóságban, megfordítja a Mindenható, hitem szerint ezek az
emlékek lassan visszarendeződnek és egymás kézfogásába belesimulva, míg kezeinket belepő porszemeket nézegetjük, lassan
kiszínesednek és kitisztulnak a képek, amelyeken együtt voltunk akaliak és kövendiek.
Köszönöm nektek. Isa por és hamu vagyunk,
de Isten csodálatos építményében mégis
kötőanyag. Kötőanyag nélkül soha nem lehet
építeni. A szeretet pedig épít, fogalmazta meg
az apostol. Köszönjük, hogy szerettetek és mi
is szerethetünk.
Hálás vagyok a türelemért. Tisztelettel:
Székely Miklós
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PROGRAMSOROLÓ

Október 5., szombat
A balatonakali kisbíró közhírré téteti,
hogy urunk 2019. esztendejében, annak is
októberének 5. napján szüreti felvonulás
rendeztetik, melyre ezúton minden helyi
lakos és környékbéli meghívattatik.
Szüreti felvonulás
A mulatság útvonala: Művelődési ház –
Vasút tér – Kossuth utca – Aranymandula
Apartmanok – (vissza) Kossuth utca
– Petőfi utca – 71es főúton keresztül
Dörgicsei utca- Üdülő utca – Sági utca –
Fenyvesalja utca – Hóvirág utca – Pacsirta
utca – Fék Üzletház.
Gyülekező 14.00-tól a Művelődési Ház
udvarán.
14.00-14.30-ig: Vendégvárás tangóharmónikaszóval.
14.30-tól: Kisbíró, óvodások műsora,
szüreti harang.
Kb. 14.45: A zenés szüreti felvonulás
indítása.
(Hintón: Bíró és Bíróné, fogaton:
Borlovagok, teherautón: harmónikás, kisbíró, traktoron: Akali Asszonykórus és
meglepetés csatlakozó férfiak, kisvonaton:
ovisok, és a szabad helyek függvényében
vendégek, további felvonuló járművek
szervezés-egyeztetés alatt.)
Megállóhelyek, kínáló pontok
és műsoraik:
Aranymandula Apartmanok – fellép a
Csopaki Néptáncegyüttes, táncház.
Sági utca – fellép az Akali Asszonykórus, citerán kísér Kovács Imre.
Fék Üzletház – fellép a Baráti Dalszínház,
majd szüreti bál, zenél a Koktél Band,
mindezek közben préselés, szőlőtaposás,
mustmustra...
A kínáló pontok a környező lakosok
segítsége mellett természetesen további
felajánlásokat is szívesen fogadnak, étel,
ital, bor, must, szőlő stb.-stb. formájában.
Közreműködnek:
Kisbíró, Tangóharmónikás, Óvodások,
Akali Asszonykórus, Fék Üzletház, Aranymandula Apartmanok, „Balatonakaliért”
Támogatási Közalapítvány, Balatonakali
Történelmi Szőlőhegyek Borút Egyesület,
Sági utca lakói, Balatonakali Község
Önkormányzata, fogatosok, traktorosok
(helyi szőlősgazdák, termelők, önkormányzat), Borlovagok (Balatonfüred, Tihany,
Keszthely, Somló, Badacsony) néptáncosok (Csopak Néptáncegyüttes), helyi fiúk,
lányok, kicsik-nagyok, jelmezesek, prése-

lők, szőlőtaposók és valamennyi kedves
vendégünk.
FIGYELEM! A rendezvény a környezettudatosság jegyében nem használ
műanyagot, így poharak a kóstoláshoz a
felvonulás előtt a Művelődési Háznál vásárolhatók, bérelhetők, illetve saját pohár
használata megengedett. Köszönjük, hogy
így is óvják szőlőinket, településünket,
környezetünket!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Október 22., kedd
17 órától a Polgármesteri hivatalban az
új képviselő-testület eskütétele, közösségi
megemlékezéssel.
Október 25., péntek 17,00 Tökös est
a Művelődési Házban tökfaragással, tökös
finomságokkal.
Október 26., szombat Pontyfogó horgásztalálkozó – Balatonakali és Vidéke
Sporthorgász Egyesület.
Kedves Horgásztársak! Egyesületünk
tagjai részére 2019. október 26-án, szombaton horgásztalálkozót rendezünk. A találkozó helye: Balatonakali Strand. Program:
16:00-16:30 regisztráció. 16:30-16:45
technikai értekezlet, sorsolás. 16:45-17:00
rajthelyek elfoglalása, felkészülés a horgászatra. 17:00-22:00 horgászat. 22:00-től
mérlegelés, eredményhirdetés.
Vacsora 20 óra körül a horgászhelyeken.
Horgászni két bottal, botonként két horoggal lehet. A kifogott halat a mérlegelésig
haltartó hálóban élve kell tartani. Csak a
méretes ponty számít bele az eredménybe.
Az érvényes horgász rend szerint horgászunk, tehát a kifogott pontyot a fogási
naplóba azonnal be kell írni. Csali és etetőanyag korlátozás nincs!
A verseny három kategóriában kerül
megrendezésre: – utánpótlás (itt minden
kifogott hal beleszámít a versenybe), – felnőtt, senior.
Nevezési díj nincs. Díjazás: oklevél,
serleg, érem.
Tisztelt Horgásztársak és Horgász
Feleségek! Szeretnénk megkérni benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten süteménnyel és pogácsával támogassátok a
találkozót!
Halban gazdag versenyt és kellemes
időtöltést kívánunk!
Balatonakali és Vidéke Sporthorgász
Egyesület Elnöksége
November 8-17. Márton napok a Fék
Üzletház szervezésében.

Lámpás felvonulás pénteken, Márton
napi libás ételekkel és új borokkal várjuk a kedves vendégeinket az étteremben. (November elejétől Libavásár a Fék
Prímában).
November 8-9. Balástyai Böllérnap.
November 23., szombat 15,00 Édes
Mézes a polgármesteri hivatalban a
Könyvtár szervezésében.
November 23., szombat 20,00 Horgászbál a Művelődési Házban.
November 30., szombat Adventi
készülődés a Művelődési Házban a
Közalapítvány szervezésében.
December 6. 17,00 Mikulásváró műsor
és ajándékozás a Művelődési Házban.
Művelődési Házunk és Mag-TárHázunk programjai, szakkörei, sportfoglalkozásai.
Ingyenes képzések, nyelvklubok, egészségmegőrzésre irányuló sport-tevékenységek. Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben Tihany térségben.
EFOP-1.5.2-16-0001.
Az ősz során a következő állandó foglalkozásokkal várjuk kedves Vendégeinket:
Hétfő: 17,00 Nyugdíjas Klub – első
foglalkozás: október 7. 17,00.
Kedd: 15,00-16,00 Nyugdíjas torna.
Szerda: 17,00 Gyermekjóga foglalkozások – első foglalkozás október 9. 18,00
Fitness foglalkozások. 17,00: Német kezdő
nyelvklub a Mag-Tár-Házban.
Csütörtök: 15,00 Nyugdíjas torna.
18,00 Jóga – első foglalkozás: október 10.
18,00.
Péntek: Kéthetente ringató foglalkozások a Mag-Tár-Házban délelőtt (10,30 órai
kezdettel). 18,00 Kezdő angol nyelvklub,
a tavalyi angol tanuló csoport mellett újak
jelentkezését is várjuk! Várható kezdés:
október elején.
Informatika képzés a polgármesteri
hivatalban. Korábban megkezdett informatika képzésünk Excell modulja elindult
szeptember 30-án, hétfőn 10 órától a polgármesteri hivatal épületében. Csatlakozni
még lehet! További információ ismert
elérhetőségeinken: programbalatonakali@
gmail.com,
Mag-Tár-Ház: 87-655-858 vagy személyesen a Mag-Tár-Házban a Révész u.
2-ben.
A programokról bővebb információkat
honlapunkon, facebook oldalunkon, hirdetőinken talál. A programváltoztatás joga
fenntartva.

6 – 2019. OKTÓBER
Hat ház ajtaján kopogtathatott örömmel és Balatonakali Község Önkormányzatának ajándékcsomagjával Koncz
Imre polgármester az elmúlt időben. Hat
szépkorú fogadta örömmel és kiváló
vendégszeretettel a születésnapi köszöntést.
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Dr. Géringer Ferencné, Vali néni születésnapja idén nem kerek évforduló, de
mégis örömmel újságolta, hogy van ez
évben is kerek jubileum: húsz éve, hogy
Balatonakaliban él.

Jánka Gyuláné, Irma néni
Jánka Gyuláné, Irma néni, nem először találkozott már az önkormányzati
csapattal. Mivel nyáron ünnepli születésnapját, úgy adódott, hogy egyedül tudta
csak várni a vendégeket. Irma néni, bár
nem tud szaladni, de önállóan is remekül, korát meghazudtoló módon helyt
állt, mint házigazda, megkínálta látogatóit, kedélyesen elbeszélgetett.

Dr. Magyar Béláné, Erzsi néni
tésére egészen Várpalotáig kellett menni.
A falu legidősebb lakója ugyanis nemrég
combtörést szenvedett és az ottani kórház rehabilitációs osztályán lábadozott.
Hihetetlen szellemi frissességgel és a
kezeléseknek köszönhetően fizikálisan
is javuló állapotban várta a köszöntőket.
Herczeg Lajosné, Marika nénit épp a
születésnapján sikerült meglátogatni. A
látogatás alatt többször csengett a telefonja – messziről is érkeztek a köszöntések. Az ünnepelt örömmel vett minden
jókívánságot, s nagy szeretettel mesélt a
távol élő családtagjairól.

Dr. Géringer Ferencné, Vali néni
Harmadszor fogadta már szépkorúként az önkormányzati köszöntést.
Kellemes beszélgetéssel gyorsan tovatűntek a látogatás percei.

Hölgye Árpádné, Éva néni

dr. Cserép György

Hölgye Árpádné, Éva néni nyaralójának teraszán családjának három generációja üldögélt a kellemes nyár végi
délelőttön. Ott fogadta a kerek évforduló alkalmából a jókívánságokat, ahol
– elmondása szerint – legszívesebben
tölti idejét. Finom sütemény és frissítő
mellett folyt a múltidéző beszélgetés.
Dr. Magyar Béláné, Erzsi néni köszön-

A hölgykoszorúban egyetlen férfi is
helyet kapott: dr. Cserép György idén
töltötte be 90. életévét. Ezzel ő a falu
legidősebb férfi lakosa. A szállóige úgy
tartja: „minden sikeres férfi mögött áll
egy nő”. Gyuri bácsi mellett is ott volt
kedves felesége, aki finom süteményekkel, kávéval, szomjoltókkal kínálta a
köszöntőket.

Herczeg Lajosné, Marika néni
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AKALIAK TALÁLKOZÓJA

Szeptember 15-én a falu rég dédelgetett terve valósult meg az „Akaliak találkozója” elnevezésű rendezvénnyel.
A régi ismerősök, barátok nagy találkozásai mellett a program jó alkalmat
biztosított arra is, hogy az elmúlt évtizedben rengeteget fejlődő településünk
kicsit megmutassa magát elszármazottainak. A program kezdőakkordjaként
az ünnepi szentmiséhez Andó Eszter és
Rábaközi Rita énekével, Ludmány János
pedig zongorajátékával járult hozzá, ami
felejthetetlen élményt szerzett a már régóta kántor nélküli gyülekezet számára.
A délután során előbb az újjászületett

Akaliak találkozója

világháborús emlékmű átadása zajlott,
majd a falu megújult főterével ismerkedhettek a résztvevők. Ezt követően
a régi akali életet megidőző tájházi és
értéktártúrán nosztalgiáztak azok, akik a
szívükben örökké akaliak maradnak.
A továbbiakban az évtizedekig romosan álló Magtár is bemutatkozott, majd a
Művelődési házban került sor a községről szóló kisfilm bemutatására. A nap
egyik legjobban várt eseménye kétségtelenül a település egykori orvosának,
a község tiszteleti polgárának dr. Józsa
Tivadarnak az előadása volt, akit óriási
szeretettel fogadott a közönség. Az író-

ként Bodosi György néven is maradandót alkotó doktor úr a legújabb könyvéről mesélt és akali élményeit elevenítette
fel.
A nap megkoronázásaként ismét a
főtéré volt a főszerep, ahol az Akali
Asszonykórus nagyszerű műsorát
követően, miután teljesen besötétedett,
hangjátékkal kísért látványos fényjáték
nyűgözte le a közönséget, mely ezután
minden egyes nap látható lesz, ezzel is
emelve a régi parasztházak nyújtotta,
semmi mással össze nem hasonlítható,
akali hangulatot.

Őszi szemétszedő csapatunk

Szekeres Adrient és Kecsapot is igazi akaliakká fogadtuk

LABDARÚGÓCSAPATUNK HÍREI

Egyelőre felemás a csapatunk szereplése, hiszen a gólzáporos győzelmek
mellé bizony vereségek is becsúsztak.
Ugyan ismét sok az ilyen-olyan okból
hiányzó csapattársunk, de az idén egy
kicsit bővebb keretből gazdálkodhatunk, ami reményeink szerint elég lesz
az egyik dobogós hely megszerzéséhez…
Az őszi szezon hátralévő mérkőzései:
2019. 10. 05. 15:30 Balatonakali–
Monostorapáti

2019. 10. 13. 15:00 Diszel–
Balatonakali
2019. 10. 19. 15:00 Balatonakali–
Révfülöp
2019. 10. 27. 10:00 Tapolcai
Öregfiúk–Balatonakali
2019. 11. 02. 14:00 Balatonakali–
Káptalantóti
2019. 11. 10. 14:00 Dörgicse–
Balatonakali
Szurkoljunk együtt, hajrá, Akali!

SZEMESIEK AKALIBAN

Egy nagy szemesi „viszontlátogatás”
előhírnökeként járt nálunk a „Derűs Ősz”
nyugdíjas klub 25 tagja Tóthné Bazsó
Krisztina vezetésével, akik nagy érdeklődést mutattak településünk látnivalói iránt.
A faluban tett sétát követően a strandi
pihenés, majd a Halösvény megtekin-

tése következett. Ez a kis kirándulás is
mérföldkő abban a folyamatban, amely
során egyre közelebb kerülünk déli parti
szomszédainkhoz!
Köszönjük a látogatást, a mihamarabbi
viszontlátás reményével!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30, szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00. Tel.: +36-87/444-255.
Mészáros Géza faluüzemeltető 06-20/9577-246
Kéri Katalin települési főépítész:
csütörtök 9.00-12.00-ig.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-87/444-527-es
telefonszámon vagy a
foepitesz@balatonakali.hu email címen.
PROBIO BALATONFÜREDI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633
ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–
10,00, szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00,
péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888
MAG-TÁR-HÁZ
Települési programszervezés, Révész u. 2.
Tel.: 87/655-858
programbalatonakali@gmail.com
program@balatonakali.hu
FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–
18,00, szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.
Tel: 87/444-086
Figyelem! Szabadság miatt változás augusztusban!
RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap
harmadik szerdai napján
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti
KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gerencsér Péter
rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169
POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok
06-30/621-2378
VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680
VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712
VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

ANYAKÖNYVI HÍREK

Halálozás:
Búcsúzunk Hatos Huba Ferenctől, Pergel Jenőnétől, Slemmer Istvánnétól,
nyugodjanak békében!
Születés:
Szívből gratulálunk Kovács-Blága Laura és Kovács Dániel kislányához,
Annához, sok örömet, boldogságot kívánunk a családnak!

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: október 12. 14,00, október 27. 11,00, november 24.
11,00 Balatonakali.

Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről. F. k.: Dr. Szabó Sándor.
Szerkesztőség, fotók: Ihász Csilla, Kovács Réka, Törő Balázs
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255.
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: Iglói János.
E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.
Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda,
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.
(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra
vonatkozik.) Kossuth u. 31.
Tel.: 87/444-260, 444-382
PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM
NYITVA TARTÁSA
H-Sz: 6-20-ig, V: 6-18-ig október 31-ig, november
1-től december 31-ig: H-Sz: 6-19, V: 6-16-ig
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-Cs: 10-20-ig, péntek: 10-21-ig, szombat: 8-22-ig,
vasárnap: 8-20 óráig.
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00,
vasárnap: 6,30-10,00

